F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 27 mars 2010.
Hemma hos Carsten
Närvarande: Carsten Aronsson, Hans Gustafsson, Agnetha Karlsson, Åke Frisk, Christer Lindehoff, Jan
Ebringer, Lars-Erik Karlsson, Bo Fransson, Bernt Sundquist
Frånvarande: Björn Sjöstedt

1. §

Ordföranden öppnade mötet.

2. §

Dagordningen fastställdes.

3. §

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4. §

Ordförande har haft kontakt med Per Widén, Fortverket. Per kan fortfarande
inte ge besked om hur det blir med ”våran” lokal utan vi sitter kvar tills besked
kommer.
F17 har lämnat underlag till FM inför deras utredning angående stöd till
kamratföreningar.

5. §

Kassören meddelade att det fortfarande är 44 medlemmar som inte betalat in
årsavgiften.
Agnetha kollar vilket som är mest ekonomiskt gynnsamt för oss, Postgiro eller
Bankgiro.
För att begränsa annonsernas storlek (kostnad) ska vi i annonsen hänvisa till vår
hemsida och/eller researrangörernas tfn-nr.
Kamratföreningen ska ansöka om klubbsponsring hos City-Gross vilket innebär
att kamratföreningen erhåller 1% av beloppet på inlämnade kvitton.
Bernt ansvarar för kontakterna med F13 Pizzeria och ser till att det finns
exemplar av boken Bråvallavingar på plats samt att Agnetha får pengarna för
försålda exemplar.

6. §

Hemsidan uppdaterad

7. §

Webmastern vill ha in fler e-mailadresser från de medlemmar som har
mailadresser.
För att genomföra 25-årsjubileét bör vi vara minst ca 50 personer.
Bo kontaktar NT och Folkbladet angående reportage inför kamratföreningens
25-årsjubileum.
Vi ska försöka genomföra en pizzakväll någon gång efter sommaren.
Vi har inga frågor som ska hänskjutas till årsmötet.

Öppet hus 30 juni kl1600 i ”våran” lokal. Medlemmarna medtar egen fikakorg.
Sekreteraren ordnar med annons.
Sista tisdagsträffen innan sommaren blir 15 juni för att sedan återupptas 17
augusti.
8. §

Nästa styrelsemöte blir onsdagen 26 maj kl 1400. OBS dag och tidpunkt.

9. §

Ordförande avslutade mötet kl 1230

Vid protokollet

Justeras

Åke Frisk

Carsten Aronsson

